
Curriculum Vitae

Informații personale

Nume/Prenume Aleseei Ioana
Naționalitate Română

Data nașterii

Experiența profesională
Data 2014 →

Funcţia sau postul ocupat Arhitect

Angajatorul SC Atelier FKM SRL

2017 - Participare la Concursul de soluții pentru amenjarea parcului Romulus Vuia, Cluj-Napoca - 
Locul 2

Data 2022 →

Funcţia sau postul ocupat OART - Membru al Consiliului Teritorial

Data 2018 → 2022

Funcţia sau postul ocupat OART - Membru al Consiliului Teritorial

Data 2017 

Funcţia sau postul ocupat Concurs de soluții - Turnul celor trei vârste

Participare la Concursul de soluții pentru revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj-Napoca - Locul 5

Data 2017 

Funcţia sau postul ocupat Asistent proiect - “Bienala de arhitectură Transilvania - BATRA 2017”  
Coordonator de proiect - “Dorna Art - Festival de artă și cultură urbană - ediția a III-a” 

Data 2016 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de proiect - “Dorna Art - Festival de artă și cultură urbană - ediția a II-a” 

Coordonator de proiect - “Dorna Art - Școala de arhitectură - ediția I” 

Data 2015

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de proiect - “Dorna Art - Festival de artă și cultură urbană - ediția I” 

Data 2013 → 

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Asociație Asociația Redescoperă Vatra Dornei

Data 2008 → 

Funcţia sau postul ocupat Administrator/Asociat

Angajatorul SC Design Media SRL 

Educație și formare
Data 2006 - 2012

Titlul certificatului sau diplomei 
obţinute

Arhitect

Instituţia de învăţământ/furnizorul de 
formare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură și Urbanism
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DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

Numele şi prenumele:  Ioana Aleseei  
Filiala     Transilvania 
Funcţia pentru care candidez:  membru în Consiliul Național 

Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala Transilvania, funcţia de membru în Consiliul Teritorial 
în perioada 2018 - 2022, 2022 - prezent şi cea mai importantă realizare a fost: 
 - am făcut parte din echipa de actualizare a site-ului filialei OAR Transilvania; 
 - am făcut parte din echipa de actualizare a Regulamentului filialei OART. 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de_______________-______________________în perioada_____________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 

Motivele pentru care candidez şi ceea mă recomandă: 
1. 1. intenția de a participa la luarea deciiziilor în ceea ce privește buna funcționare a 
organizației; 
2. experienţa de 4 ani ca membru în Consiliul Teritorial al OAR Transilvania și în grupurile de 
lucru;  
3. interes în a avea un mediu profesional de calitate; 
4. disponibilite și deschidere pentru munca în echipă. 
5. __________________________________________________________________________  
6. __________________________________________________________________________  

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Transparența OAR în raport cu membrii săi, astfel încât deciziile forurilor de conducere și 
argumentațiile pentru luarea acestor decizii să fie aduse la cunoștința membrilor din CT 
Transilvania, iar apoi la cunoștința tuturor; 
2. Comunicare cu arhitecții stagiari;  
3. Continuarea procesului de digitalizare al OAR; 
4. __________________________________________________________________________ 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

1. Participarea activă și documentată la dezbaterile care au loc în cadrul CN sau alte grupuri de 
lucru din care voi face parte; 
2. Comunicarea cu membrii filialei prin folosirea unor instrumente de feedback  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 



!              HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 218 DIN 14.02. 2022 Anexa nr. 2                                        

În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este o organizație de profesioniști necunoscută 
publicului larg.  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Data 31.05 2022  Semnătura: Ioana Aleseei

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 
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publicatii 
 
 
expozitii 
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documentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
proiecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organizatii/ 
functii 
 
 
 
 
 
drept de 
semnatura/ 
specializari 
competente 
hobby 
 
data   

arhitect CRISAN MARCEL DAN                                                                   
nascut in .       
A urmat gimnaziul la Liceul nr. 16, studii la Scoala de Arte Plastice, liceul si 
bacalaureatul la Liceul Nicolae Balcescu, Cluj-Napoca, clasa de matematica.  
A studiat arhitectura la Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu“ 
din Bucuresti cu prof. arh:  
Nicolae Vladescu, Mircea Alifanti, Mircea Ochinciuc. 
Este diplomat in arhitectura & sistematizare din 1983, media 10 la diploma cu 
tema: Centru de Arte si Cultura/ piata Cipariu, Cluj-Napoca; repartizat in 
cercetare.  
 
Intre 1983 - 1990 este arhitect proiectant la GIGCL Cluj si ICP Cluj-Napoca. 
 
Publica articole in revistele Arhitectura, Bursa Constructiilor, Casa, Constructiv  
si in cartea "Cluj-Napoca in proiecte - 50 de ani 1960-2010" 
 
Participa si expune la Bienalele de Arhitectura UIA INTERARCH Sofia, 1985 si 1987,  
la Bienala OAR Transilvania/ BATRA 2009. 
 
ARHITECTONICA srl, infiintata in anul 1990, este o firma de arhitectura cu viziune si experienta, 
care activeaza in domeniile: proiectare arhitectura & urbanism, asistenta santier, consultanta 
tehnica & imobiliara, instruire soft/ centru de competenta AllBim/ All Plan. 
Proiecteaza o arhitectura durabila, incadrata in sit, adaptata la spiritul locului ca functionalitate, 
tehnologie constructiva, estetica si cost. Deviza firmei: “economie inseamna lucrul bine facut”. 
 
Participa la concursurile:  
UAR / Plomba in piata Cosmonautilor/ Lahovary, Bucuresti/ premiul I; 
UAR / piata Mare (Republicii)/ Grosser Ring, Sibiu/ premiul III; 
UIA / Tokyo International Forum, Tokyo/ locul 82 din 2284, primul clasat intre arhitectii romani; 
RIBA+UIA/ Birmingham Aston Science Park, Birmingham. 
UIA/ centru de cartier Alger. 
UAR/ sediu Ardaf, Constanta. 
OAR/ amenajare zona pietonala centru, Cluj-Napoca. 
Primaria Cluj-Napoca 2009/ concurs PUG (in colaborare cu TECNICOOP Bologna); 
Bienala OAR Transilvania 2009/ urbanism/ PUZ cartier Dealul Lomb,Cluj-Napoca/ premiul II; 
Extindere BCU Cluj-Napoca  
 
vizite profesionale la expozitii de arhitectura: Nurnberg, Beiersdorf/ Erlangen, Malmo 
(Bo01), Wien, Graz, Bolzano, Lisabona (expo mondiala 1998), targuri de specialitate: 
Bucuresti, Cluj-Napoca, Berlin (Bautec + Build it), Milano (expo mondiala 2015). 
calatorii studii si documentare in: Italia, Franta, Germania, Austria, Ungaria, Cehia, 
Slovacia, Polonia, Elvetia, Bulgaria, Rusia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Grecia, Croatia, 
Slovenia, Serbia, Macedonia, Marea Britanie, Irlanda, Muntenegru, Turcia, Spania, 
Portugalia, Andora, Danemarca, Suedia, Norvegia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, 
Malta, Emiratele Arabe Unite, Maroc, China, Hong Kong, Macao, Canada, SUA, Cipru. 
 
urbanism: (PUZ cartier Dealul Lomb/ Cluj-Napoca), licitatii & teme (cartier Muncii-Someseni 
Cluj, cartier Dealul Lomb Cluj, ansambluri Faget, Jucu, Drumul Salicii, Vultureni, Sopor); 
arhitectura & amenajari: birouri (Bursa Transilvana, OJT Cluj, Ardaf, BDF, BRD Jibou, Emcom 
Siemens, Art Inks Cluj, Fundatia Soros Cluj, Terapia Cluj, Confectii Flacara Cluj, Tricotaje 
Somesul Cluj, Novis Cluj), comert, alimentatie publica (Compexit, Comturist, Belvedere, 
Continental, Castellari), industriale (fabrica confectii Raguse-Straeter, fabrica Sere Transilvania), 
locuinte (ansambluri, vile, case tip, extinderi/ remodelari/ amenajari, “case pasive”, “cladiri 
inteligente”, case de vacanta); control cost & asistenta santier.  
design: automobil Dacia 1310, semnal intrare Mamaia, mobilier. 
 
membru al Uniunii Arhitectilor din Romania din 1984 (UAR 3749), 
vicepresedinte UAR Cluj 2018 – prezent, 
membru al Ordinului Arhitectilor din Romania din 2001,  
membru in consiliul national al OAR, presedinte comisia de cenzori OAR 2014 – 2018, 
grup de lucru SIC & Profesie/ calculul onorariilor functie de timp si de complexitate programe 
vicepresedinte OAR Transilvania, 
membru in CTATU jud Cluj/ Cluj-Napoca 
Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR TNA 2285),  
Registrul Urbanistilor din Romania (RUR D, E, G6)  
 
competenta pentru Manager de Proiect (COR 241919) 
calatorii, automobile        

24.05.2022           
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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 
 
 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
Numele şi prenumele CRISAN MARCEL DAN 
Filiala OAR TRANSILVANIA 
Funcţia pentru care candidez membru Consiliul National OAR 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala OAR TRANSILVANIA, funcţia de vicepresedinte/ trezorier 
în perioada 2006-2014, 2018-2022 şi cea mai importantă realizare a fost model de buget, economisirea 
de fonduri, achizitionarea si amenajarea sediului OAR TRANSILVANIA 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de membru in Consiliul National OAR în perioada 2018-2022, membru in GL SIC & PROFESIE şi 
cea mai importantă realizare a fost contributie la programul IMAS „calculul onorariilor functie de timp si 
complexitatea programe arhitectura’’, organizarea excursiei profesionale pentru membrii OAR & UAR in 
Bucovina, Basarabia/ Ucraina, Rep. Moldova- 2019  
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 
Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. experienta profesionala 
2. cultura financiar- economica 
3. creativitate 
4. profesionalism 
5. cultura profesionala 
6. perfectionist/ implicarea in ceea ce trebuie facut  
 
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales: 
1. analiza pietei de proiectare; managementul biroului de arhitectura; ghid pentru calculul orei medii de 
proiectare in arhitectura (tariful orar al biroului de arhitectura= To) 
2. cresterea competitivitatii si onorariilor arhitectilor prin furnizarea de proiecte/ misiuni complete 
3. „Centrul National pentru Arhitectură, Cultura Urbana si Peisaj” ca retea regionala pe modelul Casei 
Mincu 
4. promovarea arhitecturii locale si nationale de calitate/ baza de date 
5. pregatirea continua a arhitectilor, dezvoltarea comunitatii breslei si imbunatatirea comunicarii 
 
Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau le realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse: 
1. proiecte in GL SIC & PROFESIE 
2. propuneri in Consiliul National: promovarea implicarii arhitectului pe santier/ asistenta tehnica/ 
manager de proiect/ arhitect dezvoltator/ constructor  
3. proiect pentru dezvoltarea patrimoniului imobiliar (sedii, centre de cultura urbana si rurala, case de 
creatie);  
4. arhiva digitala si harta nationala cu proiectele premiate la anuale si bienale de arhitectura 
5. organizarea de excursii de documentare 
6.  cooperarea cu organizatiile studentesti si facultatile de arhitectura  
 
In opinia mea Ordinul Arhitecților din România este o organizatie de breasla pentru practica, 
profesionala, creativa, liberala, sustenabila a arhitecturii 

data 24.05.2022                                                                semnătura           
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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele     Daniela Maier 
Filiala  Transilvania 
Funcţia pentru care candidez: membru în Consiliul Național 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
 

1. Filiala Transilvania, președinte în perioada 2018-2022 
Filiala Transilvania, vicepreședinte în perioada 2011-2018 
Unele dintre cele mai importante realizări obținute de Filiala Transilvania (comunicare cu 

administrațiile locale, parteneriate instituționale importante, vizibilitate și implicare în comunitate 
etc) sunt rezultatul muncii echipelor care s-au structurat în cadrul filialei și care au lucrat pentru 
diferite proiecte pe care le-am inițiat și le-am susținut. Echipa BATRA este, poate, cel mai bun 
exemplu în acest sens. Colegi din toate filialele partenere au colaborat cu succes pentru acest 
proiect. Sunt coordonatorul Bienalei de Arhitectură Transilvania din 2015 și, împreună cu o 
echipă complexă și cu membrii juriului internațional, am reușit ca, la fiecare ediție, să aducem în 
fața publicului importanța gestului arhitectural sau urbanistic și să desfășurăm activități de 
conștientizare a impactului pe care acestea le au asupra prezentului și viitorului fiecăruia dintre 
noi. Grupul de lucru dedicat dialogului cu administrația locală, echipele implicate în organizarea 
și desfășurarea evenimentelor, dezbaterilor și conferințelor desfășurate de organizațiile 
partenere, toate acestea sunt la început de drum. Toate au un potențial extraordinar și 
reprezintă o oportunitate pentru filială care necesită, în egală măsură, implicarea activă a 
tuturor.  

2.  Ordinul Arhitecţilor din România** 
funcţia de _________------_______________ în perioada _____-------________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost _____________-----_________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 

 
Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
 
1. Implicarea în activitatea OAR este motivată de necesitatea redefinirii poziției arhitectului, 
printr-o abordare lucidă, conectată realităților comunităților cărora le aparținem, identificarea de 
strategii ce pot pune în valoare, printr-o etică dinamică, atât mediul construit, cât și specialistul 
implicat. În acest sens, consider esențiale demersurile ce se constituie punți de comunicare 
între specialiști și administrația locală sau regională. 
2. Contribuția constantă la nivel local dar și în parteneriate cu alte filiale în implementarea și 
promovarea proiectelor cu impact pozitiv asupra activității noastre profesionale 
3. Experiența în organizarea de activiăți dedicate comunității profesionale dar și a celor 
dedicate relației dintre arhitect și profesiile colaterale implicate direct în activitatea noastră, 
administrații și comunități urbane sau rurale. 
4. Experiență în mediere, comunicare, dialog și negociere  
5. În anul 2002, am fondat biroul Maier Studio. În cei 20 de ani de la înființare am realizat 
proiecte dintre cele mai variate, de la locuințe la clădiri de birouri, patinoare artificiale sau sediul 
Federației Naționale de Karting. În portofoliul meu se regăsește și reabilitarea mai multor clinici 
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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

 

universitare, amfiteatre, dar și studii urbanistice complexe pentru campusuri universitare sau 
centre de cercetare. 
6. În anul 2012, am înființat Scena Urbană, proiect organizat în cadrul OAR Transilvania al 
cărui scop este implicarea comunității în redescoperirea și redefinirea spațiului public. 

 
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 

 
1. Definirea și promovarea unor criterii și standarde de calitate pentru activitatea 
profesională și organizațională 
2. Continuarea proiectelor ce au drept scop promovarea, valorificarea și implicarea 
comunității arhitecților atât la nivelul filialelor cât și la nivel național;  
3. Continuarea demersurilor care au ca scop reducerea semnăturii de complezență; 
4. Implicare și susținerea evenimentelor dedicate comunității profesionale extinse (includ 
aici specialitățile tuturor colaboratorilor) care vor avea drept scop generarea unor platforme 
constructive de dialog;  
5. Definirea unui drum profesional coerent și susținerea implicării tinerilor arhitecți în grupuri 
de lucru, proiecte și evenimente 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Implicarea în strategiile la nivel local, regional și național cu impact asupra domeniilor de 
importanță majoră pentru activitatea noastră (regenerare urbană ,locuire ,patrimoniu, economie 
circulară, mediu, etc) 
2.  Implicarea în sistemul de pregătire profesională continuă  
3.  Realizarea, susținerea, continuarea și amplificarea parteneriatelor cu administrațiile 
locale și regionale 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizația profesională ce definește, 
reprezintă și promovează profesia de arhitect, standarde de calitate în ceea ce privește 
proiectul de arhitectură, calitatea și coerența mediului construit.  
Ordinul Arhitecților din România este organizația ce reprezintă comunitatea profesională a 
arhitecților în relația cu profesiile implicate în definirea mediului construit la nivel local, regional, 
național și internațional precum și în relația cu mediul public, administrații, instituții, alte 
organizații profesionale sau ONG. 
 
 
Data 31 mai 2022 Semnătura                                        

 













































 Declarație de intenție
                         
                          Șimon Ciprian - candidat pentru 
              Consiliul National OAR la alegerile din iulie 2022  

      În  cei  patru  ani  de  mandat  de  consilier  pe  care  i-am  avut  la  OAR
Transilvania  am contribuit  la  promovarea  educației  arhitecturale  la  copiii  din
ciclul primar de învățământ. 
      Am urmărit să am acces la influența și puterea financiară ale OART în
vederea realizării de proiecte educaționale în școli. 
      Ca arhitect si parinte imi doresc ca un număr cât mai mare de copii să
cunoască ce inseamnă un mediu construit de calitate.
         Copiii sunt viitorii utilizatori conștienți și consumatori de arhitectură. Asta ar
ușura  enorm  munca  arhitecților  și  ar  aduce  un  mare  plus  de  calitate
construcțiilor. Consider că e important ca să existe educație în acest sens, care
acum lipsește din programa școlară obligatorie.
         O parte din proiect au fost implementate, iar altele sunt în derulare:

        2018 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj, clasa a 4-a. Am 
construit un bazin de lemn cu bile – contribuție sponsori și OAR.

3



2019 – Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, clasa a 4-a. Am construit un amfiteatru
exterior din lemn – contribuție OAR și sponsori.
https://www.youtube.com/watch?v=usMseSs7E-M

2020 – Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, clasa a 7-a: am conlucrat cu BATRA 
unde copiii au realizat macheta din caolin a Pietei Muzeului.
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2021 –  Seminarul  Teologic  Ortodox,  clasa  a  4-a.  Anul  s-a  desfășurat  cu
intermitențe  din  cauza  pandemiei  și  am  făcut  doar  lecții  fără  să
construim/accesez fonduri OAR.

2022 – Colegiul Național Emil Racoviță, clasa a 4-a. Intenționez să construim 
în curtea școlii un amfiteatru similar cu cel de la Ghibu. În acest sens voi 
consuma banii bugetați de OAR pentru acest lucru. Diferența de fonduri se va 
obține de către direcțiunea școlii care a agreat ideea și s-a angajat să le obțină 
de la primărie.
 
    Ce voi face în următorii patru ani de mandat în CONSILIUL NAȚIONAL :
     Îmi propun să contribui la implementarea educației arhitecturale în cât mai
multe școli din țară. Îmi doresc să fac acest lucru posibil prin alocarea de fonduri
OAR și consolidarea rețelei naționale De-a Arhitectura, din care fac și eu parte.
   Daca  vrem  un  mediu  construit  de  calitate  e  necesar  ca  oamenii  să
dobândească un spirit analitic și critic sănătos dpv arhitectural. Asta se poate
face educându-ne copiii de mici, când rezultatele sunt mari. 
      Iar ca realizare concretă, îmi doresc să construim în fiecare școală un obiect
arhitectural  de calitate  la fel  cum am făcut  până acum, care să amintească
elevilor, profesorilor și părinților că arhitectura nu este o opțiune, ci face parte
din viața noastră.
     Pentru o cât mai mare propagare a educației de arhitectură voi susține în
cadrul  Consilului  Național  ca  toți  proaspeții  absolvenți  de  arhitectură  să  își
dorească să predea cursul De-a Arhitectura în școlile țării, iar ca și compensare
acest gest să fie considerat ca stagiu.
   

Cluj-Napoca, 25 mai 2022                      arhitect Şimon Ciprian
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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele__________________________________________________________  
Filiala _______________________________________________________________________ 
Funcţia pentru care candidez ____________________________________________________ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de______________________________________în perioada_____________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________  
6. __________________________________________________________________________  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Data ______________ Semnătura ________________ 

membru in consiliul național

TĂRĂU MARIUS-IOAN
TRANSILVANIA

Suplimentarea programelor de formare continua in mod special pe sistematizarea verticala, retele edilitare si de transport.

Mediere transparentă în relația dintre autorități și arhitecți și găsirea unor tipare aplicabile între cele două părți.

Propunerea unui flux de lucru optim pentru decongestionarea decalajelor temporale mari în cadrul administrațiilor.

Promovarea conceptului de GIS prin cursuri, aplicații practice, crearea unor baze de date comune de informații teritoriale.

Cresterea respectului fata de profesie

Descurajarea abuzului de funcție

Creșterea interesului față de dezvoltarea urbană/teritorială prin formarea profesională susținută și punctuală

Decongestionarea birocratică și accelerarea procesului de digitalizare în domeniu - ”ZERO hârtii până în 2030”

, încă o timidă reprezentare a profesiei, prea puțin cunoscută,

și mai puțin respectată, totuși, acestă trebuie și poate fi cel care directionează, corectează și sancționează orice dezvoltare urbana sau 

teritorială, în mod corect și echidistant.

24.05.2022

Pasionat de domeniul arhitecturii și urbanismului

Animat de o ambiție constructivă

Am dobândit o experiență semnificativă

Sunt o persoană cu inițiativă, hotărâtă și responsabilă

Sunt mereu interesat de o continuă dezvoltare în planul profesiei 

Sunt mereu pregătit pentru o bună gestionare a  eventualelor situații conflictuale sau a posibilelor eșecuri
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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 
 
 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele TRANDAFIR CATALIN MARIAN 
Filiala TRANSILVANIA 
Funcţia pentru care candidez MEMBRU CONSILIUL NAȚIONAL 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: NU 
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de______________________________________în perioada_____________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(3). Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. Doresc să contribui activ la rezolvarea temelor care preocupă astăzi profesia de arhitect; 
2. Doresc să promovez imaginea arhitectului și să accentuez rolul acestuia în societate; 
3. - În demersul profesional am urmat aceleași direcții și consider că pot ajuta în implementarea 
acestora la o scară mai amplă; 
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Promovarea ideilor membrilor filialei și a intereselor acesteia. 
2. Promovarea arhitectului în societate prin susținerea acțiunilor participative. 
3. Promovarea arhitecturii reprezentative, capabile să îmbunătățească imaginea arhitectului în 
viziunea publică. 
4. Susținerea unui program de formare profesională continuă adaptat necesităților existente. 
5. Susținerea unui program sau ghid capabil să normeze efortul activității de proiectare. 
6. Susținerea implementării unui program de asistență juridică 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Mediatizarea temelor de discuție, a intențiilor și a deciziilor din cadrul Consiliului Național, în 
rândul membrilor filialei. 
2. Încurajarea dialogului în Filială raportat la temele de lucru din cadrul Consililui Național 
3. Implicare în proiecte, grupuri de lucru sau întâlniri profesionale în relație cu obiectivele țintite 
4. Implicare în acțiunile Colegiului  
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este este organizația profesională însărcinată 
cu reprezentarea și promovarea intereselor membrilor săi și ale comunității în cadrul 
căreia activează. 
 
 
Data 20220530 Semnătura ________________ 



 CURRICULUM VITAE  
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  VIRGINAŞ  IOANA  ANCA 

   

 

• Numele şi adresa angajatorului  VARA ARCHITECT STUDIO SRL 

• Domeniul/sectorul de activitate  PROIECTARE 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  ARHITECT/URBANIST 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 PROIECTARE DE ARHITECTURA SI URBANISM, COORDONARE SPECIALITATI, 
MANAGEMENT DE PROIECT :  

 

Coordonator Proiect – “Elaborare Studiu de fezabilitate si plan urbanistic 
zonal pentru reabilitare baza sportiva si amenajare parc, zona  LA 
TERENURI, cartier Manastur, mun. Cluj- Napoca” 

Coordonator proiect – “”Elaborare studiu de fezabilitate, plan urbanistic 
zonal pentru amenajarea unui parc – Zona de recreere pentru clujeni in 
cartierul Zorilor” 

Plan Urbanistic Zonal de urbanizare str. Vanatorului/Rarau, Cluj-Napoca - 
in colaborare 

Plan Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Viile Dambu Rotund 

Locuinta semicolectiva cu 2 unitati locative si spatii servicii, Cluj Napoca, 
cart. Grigorescu 

Locuinta semicolectiva cu 2 unitati locative, Cluj Napoca, str. Valea 
Chintaului 

Casa de vacanta – Arieseni, jud. Bihor 

Locuinta individuala D+P+1 – Floresti, jud. Cluj 

Locuinta individuala  - Feleacu/Gheorgheni, jud. Cluj 

 

• Perioada (de la-până la)  01.2016 - 2019 

• Numele şi adresa angajatorului  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 

• Domeniul/sectorul de activitate  PROIECTARE 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  ARHITECT/URBANIST 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 PROIECTARE DE ARHITECTURA SI URBANISM, COORDONARE SPECIALITATI, 
MANAGEMENT DE PROIECT :  

 

Plan Urbanistic de Detaliu, construire casa de vacanta – com. Marisel; 

Plan Urbanistic Zonal  si Pensiune Agroturistica -  com. Baciu; 

Plan Urbanistic Zonal de urbanizare str. Vanatorului/Rarau, Cluj-Napoca – 
in colaborare; 

Locuinta individuala D+P+1  - Floresti, jud. Cluj; 

Casa de vacanta D+P+M, com. Marisel; 

 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 
 

             • Perioada (de la-până la)        2019 - PREZENT  



VOLUNTARIAT 

OAR – GRUPUL RURAL – verificare dovada OAR. in jud. Cluj 

DE-A ARHITECTURA  -  2016-2017 la clasa a 3-a liceul N. Balcescu,  

2017-2018 la clasa a 7-a, liceul G. Cosbuc – coordonare proiect amenajare 
zona de recreere in curtea liceului; 

 

• Perioada (de la-până la)  05.2010 – 12.2015 

• Numele şi adresa angajatorului  AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST 

• Domeniul/sectorul de activitate  PLANIFICARE, URBANISM 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  EXPERT TEHNIC - ARHITECT 

   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 PLANIFICARE: 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest – elaborare capitol : Patrimoniu 
Construit si Dezvoltare Urbana;   

Analiza si prioritizare portofoliu de proiecte regionale pentru perioada de 
programare 2014-2020;  

Realizare Fisa de proiect pentru proiectul strategic regional pe domeniul 
transport – reteaua de drumuri judetene prioritare corelate cu investitiile 
realizate in regiunea NV; 

Strategia de Dezvoltare a jud. Cluj – contributie la capitolul Patrimoniu 
Construit; 

Strategia de Dezvoltare a jud. Satu-Mare – lector pentru partea de 
dezvoltare durabila; 

ACTIVITATI DE MANAGEMENT PROIECT: 

Coordonare specialitati in cadrul proiectului de regenerare 
urbana/urbansim “Proiect Urban Pitesti” (S=36 ha); 

Coordonare activitati proiect – Sediu ADRNV-remedieri  in perioada de 
garantie a lucrarilor, 2010 – 2012; supervizare parte de arhitectura pe 
perioada executiei; 

PROIECTARE DE ARHITECTURA SI URBANISM :  

Elaborare/Demarare  Masterplan – Parc Stiintific si Tehnologic 
Metropolitan, in parteneriat cu Universitatile Partenere din Cluj-Napoca, in 
cadrul Proiectului European Interreg IVC SMART+ privind Infiintarea de 
Parcuri Stiintifice si Tehnologice in Europa de Est (experienta de lucru in 
proiecte internationale, cu diversi parteneri straini); 

Elaborare tema de proiect pentru Centru Regional Excelenta Industrii 
Creative – investitor Primaria Cluj-Napoca si finantat prin Polul de Crestere 
Cluj/ADR Nord-Vest; 

 

• Perioada (de la-până la)  02.2006 - 2010 

• Numele şi adresa angajatorului  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 

• Domeniul/sectorul de activitate  PROIECTARE 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  ARHITECT 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 PROIECTARE DE ARHITECTURA SI URBANISM :  

Locuinte individuale Bucuresti si Corbeanca  

( Gardenia Village-pe structura din lemn),  sat Manolache, cartier Baneasa 

Hala metalica – productie sucuri concentrate Cluj Napoca (arhitectura si 
coordonare specialitati),   

Plan Urbanistic Zonal – Zona turistica Chiuzbaia/Maramures,  



Plan Urbanistic Zonal str. Remetea – Targu-Mures 

Plan Urbanistic de Detaliu locuinte/birouri Bucuresti (str. Cretei, 
Jandarmeriei, Eminescu, etc) 

 

• Perioada (de la-până la)  2005 – 2006 

• Numele şi adresa angajatorului  IMOBIL PROIECT CLUJ - NAPOCA 

• Domeniul/sectorul de activitate  PROIECTARE  

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  ARHITECT 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 PROIECTARE ARHITECTURA SI URBANISM: 

Locuinte Cluj-Napoca – str. Mihai Romanul, HALE DEPOZITARE – structura 
metalica, Intocmire studii de  prefezabilitate, documentatii pentru licitatii  

 

• Perioada (de la-până la)  2000 - 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  SC B.H.I SRL , CLUJ NAPOCA 

• Domeniul/sectorul de activitate  INVESTITII SI PROIECTARE 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  RESPONSABIL DEZVOLTARE/INVESTITII 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 PROIECTARE:  

Reconversie functionala si amenajare casa de locuit in birouri S+P+1, str. 
Horea; 

Locuinte familiale Cluj Napoca, Zalau – coordonare amenajare interioara;  

Casa de vacanta – lacul Tarnita;  

Relevee spatii industriale – documentatii pentru vanzare si renovare;  

Hala de productie Turda;  

 

INVESTITII/DEZVOLTARE: 

Supervizare, proiectare, achizitii materiale, intocmire situatii de lucrari –
pentru lucrari de reparatii si intretinere ale activelor societatii; Urmarire 
mod de decontare a lucrarilor;  

Colaborare cu diferiti specialisti: expert evaluator, expert tehnic judiciar, 
agent imobiliar pentru evaluarea activelor, reevaluarea patrimoniului sau 
obtinerea unor linii de credit; 

Pregatire documentatii pentru cumparare – vanzare de active, licitatii, 
studii de amplasamente in vederea demararii unor investitii; 

 

• Perioada (de la-până la)  1995 - 2000 

• Numele şi adresa angajatorului  COLABORARE CU ARHITECTI 

• Domeniul/sectorul de activitate  PROIECTARE ARHITECTURA  

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  STUDENT ARHITECT 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
PROIECTARE ARHITECTURA SI URBANISM: 

Relevee biserici din lemn, jud. Salaj – SC ARHIMET SRL, arh Adriana Matei; 

Relevee la cladiri din centrul istoric Turda – arh. Tintisan; 

Relevee – Santierul Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa – arh. Virgil 
Pop si arh. Gheorghe Vais; 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 



• Perioada (de la-până la)   05.2014 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 TSI CONSULTANTA&TRAINING Bucuresti 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Certificat de absolvire nr. 3871/14.07.2014 

 

• Perioada (de la-până la)   04.2013 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 SC COMMODO PRESTSERV SRL 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 FORMATOR (instruire si comunicare) 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Certificat de absolvire nr. 294/26.09.2013 

 

• Perioada (de la-până la)   11.2010 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 PRIVILEG MAXIMUS SRL BRASOV 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Diploma de participare 

 

• Perioada (de la-până la)  2006 - 2008 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU , Bucuresti. 

STUDII MASTER 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 STUDII MASTER – „CONCEPTUL INTEGRAT AL DEZVOLTARII DURABILE SI 
AUDITULUI ENERGETIC” – prof. Cristina Ochinciuc 

 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Adeverinta nr. 1189/14.03.08 

 

• Perioada (de la-până la)  2004 - 2006 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU , Bucuresti. 

STUDII POSTUNIVERSITARE  

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI – prof. Doina Cristea 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Diploma de licenta 

Tema lucrarii: “Peisaj cultural, zona Maramures” 

 

• Perioada (de la-până la)  1994 - 2000 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ – NAPOCA,  

FACULTATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 ARHITECTURA 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Diploma de licenta. Coordonator – prof. Muradin Catalin/Mitrea Vasile 

Tema lucrarii (arhitectura si urbanism) :  

“Zona de agrement – Lacul Meses, Zalau” 



 

• Perioada (de la-până la)  1990 – 1994  

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 LICEUL TEORETIC ZALAU, JUD. SALAJ 

CLASA MATEMATICA – FIZICA, diploma de bacalaureat 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMANA 
 

• Citit  Engleza, franceza 

• Scris  Engleza, franceza 

• Vorbit  Engleza - fluent 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
Abilitatea de a lucra şi coabita 

împreună cu alte persoane, în medii 
multiculturale, în situaţii în care 

comunicarea şi munca în echipă sunt 
elemente esenţiale 

 Sociabilitate 

Adaptabilitate si flexibilitate 

Capacitate de a munci in echipa dar si individual 

Seriozitate 

Comunicare  facila  

 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

Abilităţi de coordonare şi 
administrare (oameni, proiecte, 
bugete) la serviciu, în activităţi 
voluntare (ex: cultură şi sport), 

acasă etc. 

 Abilitati de negociator 

Capacitate de analiza, organizare si decizie 

Capacitate coordonare  

Responsabilitate 

Perseverenta in actiune, abilitate de rezolvare a problemelor si orientare 
spre rezultat 

Gandire strategica, Creativitate, Inovativitate 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
În lucrul cu computerul, cu diferite 
tipuri de echipamente, utilaje etc. 

 Cunostiinte PC : 

MS Office/Excel/Outlook, Internet 

Archicad, Nemetcheck  

Coreldraw 

  ARHITECT CU DREPT DE SEMNATURA - DIPLOMA 

  URBANIST CU DREPT DE SEMNATURA – DIPLOMA 

MEMRU OAR – 2004 

MEMBRU RUR – 2007 

Membru supleant al juriului pentru concursul organizat de Primaria Cluj 
Napoca:  

 - Amenajare ansamblului urban Cetatuia (2019)  

 - Plan Urbanistic Zonal – Masterplan Sopor (2019)  

  

PERMIS DE CONDUCERE   Categoria B - 1996 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Hobby – calatoriile, muzica, sportul, dansul 

 

Anca Virginas.       Cluj-Napoca, mai  2022 



 

 

SCRISOARE DE INTENTIE, 

Catre OAR National, 

 

 

Stimate domnule presedinte, 

 

Subsemnata Ioana Anca Virginas, arhitect cu drept de semnatura, membru al OAR Filiala 

Transilvania, avand nr. TNA 5837 si membru al Registrului Urbanistilor din Romania, cu o experinta de 

peste 15 ani in domeniul proiectarii de arhitectura si urbanismului, imi exprim intentia de a candida in 

cadrul Conferintei Nationale OAR din de 02 - 03 iulie 2022, pentru functia de consilier  in cadrul Consiliului 

National al OAR. 

Mentionez ca in perioada 2018 – 2022 am facut parte din Grupul de Lucru Comunicare al OART in 

relatie cu Primaria Cluj - Napoca si intentionez sa continui aceasta activitate cu speranta ca o buna 

comunicare intre administratie si specialisti va duce pe termen lung la o colaborare eficienta, proiecte de 

calitate pentru oras si comunitate, respect si incredere reciproca.  

 

Atasez Curriculum Vitae personal unde se regasesc detalii privind experienta mea profesionala.  

 

 

Va multumesc! 

Arh. Anca Virginas       Cluj- Napoca, 30.05.2022 
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